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?งานมากๆ อยากสบาย? ถูกๆ

การลดเวลาการผาตัดมะเร็งเตานม
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมา

รางวัล
Young surgeon investigator awardsYoung surgeon investigator awards 

จากราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย 
ป 2540ป 2540



 โ ี 

ร  ั ริ สี ร ั

เนนโรคเดียวเอาเดนๆ

การผาตดรดสดวงทวารหนก
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยใช Local Anesthesia แบบผูปวยนอก

่ภาวะแทรกซอน urinary retention ของวิธีฉีดยาชาเฉพาะที่ 
แบบผูปวยนอก เปรียบเทียบกับ

ี  ไ ั ั ป ใ  การฉดยาชาเขาไขสนหลงแบบผูปวยใน 

การผาตัดริดสีดวงทวารหนัก, การศึกษาทดลองแบบสุม

การศกึษาเปรยีบเทียบระยะเวลากลบัไปทํางานหลังผาตดัริดสีดวงทวาร
โดยวิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่แบบผูปวยนอก 
ระหวางการใชอปุกรณ Stepled กับวิธีดัง้เดิม : 

รางวัล

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รางวล
ผลงานวชิาการดเีดนกระทรวงสาธารณสขุ ป 2542, ป 2543, ป 2544

ผลงานวชิาการยอดเยีย่ม ป 2542



คิดนอกกรอบ

การวจิัยเชิงทดลองแบบสุม การเฝาสังเกตอยางใกลชิด 
เพื่อลดการผาตัดที่ไมจาํเปนในบาดแผลหนาทองดานหนา

่ ่ที่เกิดจากของมีคมรวมกับมีอวัยวะภายในโผลที่แผล
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 

ิ   ิ ัการวเิคราะหระหวางการวจิยั

รางวัลรางวล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสขุ  

ป 2544



คิดนอกกรอบ

เครื่องมือชวยถึงถางบาดแผลไทยประดิษฐ 
Santichatngam’s Retractor ราคาถูก
เปรียบเทียบกับ Army-Navy Retractorเปรยบเทยบกบ Army Navy Retractor 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2544ผลงานวชาการดเดนเขต ป 2544



 KMถายทอด KM

ขอบงชี้ในการผาตัดทันทีในผูปวยถกูแทงที่หนา
ทอง: ของจริงหรือของปลอม 

รางวัลรางวล
• รางวัลกิตติมศักดิ์  นกัวชิาการอาวุโส เขต ป 2548

ั ี ป• รางวัลผลงานวชิาการดีเดน กระทรวงสาธารณสุข ป 2548



ั ICพัฒนาระบบ IC

การปรับเปลี่ยนการเฝาระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลศนย จากแบบ Hospital wideโรงพยาบาลศูนย จากแบบ Hospital wide 

เปน Targeted Surveillance 

รางวัลรางวล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสขุ  

ป 2542



ั
ผลของการกระจายยาแบบยูนิตโดส ตอความคลาดเคลื่อนในการใชยา และยาคลังบนหอผูปวย

ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

พฒนาระบบยา

รางวัล ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2543
การพัฒนาระบบคลังเวชภัณฑบนหอผูปวย  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รางวัล ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสข ป 2544รางวล ผลงานวชาการดเดนกร ทรวงสาธารณสุข ป 2544
การบริหารยาเคมีบําบัดของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
รางวัล ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2545 ดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2545

การพัฒนาวิธีใหยาเคมีบําบัดโดยระบบปด (Closed system)การพฒนาวธใหยาเคมบาบดโดยระบบปด (Closed system) 
รางวัล รางวัลผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2552

การบริบาลทางเภสัชกรรมรวมกับทีมสหวิชาชีพ
ในผูปวยผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม ที่ไดรับยาวารฟาริน  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รางวัล รางวัลผลงานวิชาการดีเดนกระทรวง ป 2552รางวล รางวลผลงานวชาการดเดนกระทรวง ป 2552

ผลการปรับปรุงแนวทางและเกณฑการประเมินการใชยาตานจุลชีพ 
หอผูปวยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รางวัล รางวัลผลงานวิชาการดีเดน เขต ป 53ง ง 53

PERFECT CARD ผูพิชิตยาเขากันไมได 
รางวัล รางวัลผลงานวิชาการดีเดน เขต ป 53



ั ี HIVพัฒนาระบบภาคี HIV

การพัฒนาการดูแลผูปวยติดเชื้อ HIV/AIDS 
ิ ป ึ ป ส  ปงานบริการปรึกษาปญหาสุขภาพ กลุมงานผูปวยนอก 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
รางวัล ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสข ป 2547รางวล ผลงานวชาการดเดนกระทรวงสาธารณสขุ ป 2547

การพัฒนาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ
เพื่อลดการติดเชื้อ HIV จากแมสลกเพอลดการตดเชอ HIV จากแมสูลูก

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ระยะที่ 1, 2, 3 
รางวัล ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2547

รูปแบบการดูแลเด็กติดเชื้อ HIV ที่ไดรับยาตานไวรัส 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รางวัล รางวัลผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2552



ั  ี ั ิ ั DM
การพัฒนารปแบบการดแลรักษาผปวยเบาหวานในคลินิกโรคเบาหวาน

พัฒนา/รอยเรียงผังพิสัย DM
การพฒนารูปแบบการดูแลรกษาผูปวยเบาหวานในคลนกโรคเบาหวาน

โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 รางวลั ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2547

Class: Camp: Club กับ DM  MAHARAT  KORAT
รางวัล ผลงานดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2551
การพัฒนาบุคลากรและแนวทางคัดกรอง

ภาวะแทรกซอนทางตา ในผูปวยเบาหวาน สําหรับโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
รางวัล ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2545 ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2545

การคดักรองเบาหวานเขาจอตาใน PCU เขตเมือง จ.นครราชสีมา 
รางวัล ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสข ป 2547รางวล ผลงานวชาการดเดนกระทรวงสาธารณสขุ ป 2547

การลดระยะเวลาการยิงเลเซอรในผูปวยเบาหวาน
ขึน้กระจกตา ในจงัหวัดนครราชสีมาขนกระจกตา ในจงหวดนครราชสมา

รางวัล  R2R ระดับตติยภูมิ ประจําป 51



ั ื  ั ิพฒนาเครอขายอุบตเหตุ

การปรับปรุงเพื่อลดขอผดิพลาดดานการปฐมพยาบาล
ขณะนําสงในผูปวยอุบตัิเหตุที่ถกูสงตอจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด  60,  90,  120  เตียง

ของจังหวัดนครราชสีมาของจงหวดนครราชสมา  
โดยใชการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสวนรวมระยะที่ 1, 2,3  
กรณีศกึษาในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งนครราชสีมา

ทนวิจยัจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสขทุนวจยจากสถาบนวจยระบบสาธารณสุข

การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉกเฉิน โดยการรวมภาคีเครือขายการพฒนาระบบบรการการแพทยฉุกเฉน โดยการรวมภาคเครอขาย
ในการปองกันและเพิ่มประสิทธิภาพ

การชวยเหลือผูบาดเจ็บจากอบุตัิเหตุจราจรกลุมชน ณ จุดเกดิเหตุ จังหวัดนครราชสมีา 

รางวัล ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2550



ั ิพฒนาระบบดูแลวกฤต

การพัฒนา
ระบบการเฝาระวังภาวะ Compartment syndrome p y

ในหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและขอ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ัรางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสขุ ป 2546ุ



พัฒนาระบบ

การลดปฏิกิริยาตอตาน
ทางดานรางกายและจิตใจของผปวยเด็กทางดานรางกายและจตใจของผูปวยเดก

ที่มารับยาระงับความรูสึก 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2550



พัฒนาระบบ

แนวทางการดูแลผูปวยหลังทํา 
Myelogram แบบ OPD case 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2546ผลงานวชาการดเดนเขต ป 2546



พัฒนาระบบ

การพัฒนาคลินิกประกนัสังคม กลุมงานผูปวยนอก 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2546ผลงานวชาการดเดนเขต ป 2546



พัฒนาระบบ

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใน
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ตางกัน 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2547ผลงานวชาการดเดนเขต ป 2547



พัฒนาระบบ

การบริหารความเสี่ยง กลุมงานผูปวยนอก 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2549ุ



ั โ ื้ ัพัฒนาระบบทางโรคเรือรัง

แนวทาง
การดแลรักษาชองปากผปวยมะเร็งที่ศีรษะและลําคอการดูแลรกษาชองปากผูปวยม เรงทศรษ แล ลาคอ 

ที่รับรังสีรักษา ประสบการณ ๕ ป 
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมา 

รางวัล
ชมเชยเขต ป 2550



ั โ ื้ ัพัฒนาระบบทางโรคเรือรัง

ผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยไตวายเรื้อรัง
ที่ผาตัดเชื่อมตอหลอดเลือดในการฟอกเลือด 

รางวัล
ผลงานวิชาการคุณภาพ เขต ป 2552ุ



ั โ ื้ ัพัฒนาระบบทางโรคเรือรัง

การพัฒนารูปแบบการฟนฟูสภาพ
ผูปวยอัมพาตครึ่งซีก 

ัรางวัล
ผลงานวิชาการดีเดน เขต ป 2553



พัฒนาระบบทางโรคผูสูงอายุ

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต และภาวะแทรกซอน 
หลังการรักษากระดูกสะโพกหักในผูสูงอายุ 

ดวยวิธี Home skin traction 
เทียบกับการรักษาโดยการผาตัดเทยบกบการรกษาโดยการผาตด 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวง ป 2552



ั ื พฒนาเครอขาย

การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพตอเนื่อง
ในผูปวยเรื้อรังและผูพิการ 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2547ผลงานวชาการดเดนเขต ป 2547



ั ื พฒนาเครอขาย

รูปแบบการดูแลสุขภาพตาแบบผสมผสาน
โดยใชชมชนเปนฐาน อําเภอดานขนทดโดยใชชุมชนเปนฐาน อาเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2549ุ



ั ื พฒนาเครอขาย

การบริการเชิงรุก เพื่อพัฒนาความรู สมรรถนะ  
ในการปฐมพยาบาลและการชวยเหลือฉกุเฉิน ฐ ุ

สาํหรบัญาติผูดูแลและผูปวยเรือ้รัง 
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

รางวัล ผลงานดีเดนเขต  ป 2551



ั ื พฒนาเครอขาย

นวัตกรรมการจัดเครือขายบริการปฐมภูมิเมืองยา 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

รางวัลรางวล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2552
R2R ระดับตติยภมิ ประจําป 2552R2R ระดบตตยภูม ประจาป 2552



ั ื พฒนาเครอขาย

การพัฒนากระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
เด็กสมองพิการที่บาน (Home program) 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวง ป 2552



ั ื พฒนาเครอขาย

กายภาพบําบัดเชิงรุก:
การพัฒนารป บบบริการกาพภาพบําบัดการพฒนารูปแบบบรการกาพภาพบาบด

เครือขายปฐมภูมิ

รางวัล
R2R ระดับปฐมภูมิ ประจําป 2553ฐ ู



ั ื พฒนาเครอขาย

โรงพยาบาล NODE โรคตา
การบริการไรรอยตอเชิงรุก จักษุ

รางวัล
R2R ระดับตติยภูม ิประจําป 2553ู



ั ื พฒนาเครอขาย

การจัดตั้งเครือขาย
ดูแลผูปวยโรคหัวใจที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือด
ในโรงพยาบาลชุมชน และศูนยแพทยชุมชน

จังหวัดนครราชสีมาจงหวดนครราชสมา

รางวัล
R2R การบริหารจัดการระบบสุขภาพ ประจําป 2553ุ



ั ื พฒนาเครอขาย

“Central Lab Korat” 
ปฏิบัติการหองแลบไรรอยตอ

รางวัล
R2R ระดับตติยภูม ิประจําป 2552ู



ั ื พฒนาเครอขาย
สอนตกปลา

โครงการ Echo สัญจรเพื่อเด็กโรคหัวใจ
จังหวัดนครราชสีมา 

รางวัล
ผลงานดีเดนเขต ป 2552



  ใ  นอก รพ. ใน รร.

การศึกษาพฤติกรรมการใชสารเสพติด และปจจัย
ที่เกี่ยวของในนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

รางวัล ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2542

ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียน 
โ ี ป  ีโรงเรียนชลประทานสงเคราะห จ.นครราชสีมา

รางวัล ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2550



  นอก รพ. ขยายสูชุมชน

ผลกระทบตอสุขภาพจากการสัมผัสสารฟอสเฟตอินทรีย (Organophosphate) 
ใ 2 ํ ํ ิ ั ั ี 2542ในเกษตรกร 2 ตําบล อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2542

รางวัล ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2543

THURINGIENSIS VAR. ISRAELENSIS ตอลูกน้ํายุงลาย (AEDES AEGYPTI)
ในภาชนะเก็บน้ําตางชนิดภายใตสิ่งแวดลอมที่ตางกัน 

รางวัล ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2547



สายตาขี้เกียจ/ตาเข
ปญหาหนางาน

การทําแผนปดตาเด็กสายตาขี้เกียจ  จากพลาสเตอรไมโครพอร 

รางวัล ชมเชยเขต ป 2550

 ฝ  ื้กระดุมชวยฝกกลามเนือตา 

รางวัล ผลงานวิชาการดีเดน เขต ป 53รางวล ผลงานวชาการดเดน เขต ป 53

รางวัล R2R ป 53



ี R2R เนียน R2R หนางาน

ผลการพยาบาลเพื่อฟนฟูการทํางานของปอดตอ
ป สมรรถภาพปอดและภาวะแทรกซอนระบบทางเดิน

หายใจในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังระยะแรกู

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสข ป 2543ผลงานวชาการดเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2543



ี R2R เนียน R2R หนางาน

ผลของการสงเสริมญาติมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ
กระดกสะโพกหักที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอสะโพกกระดูกสะโพกหกทไดรบการผาตดเปลยนขอสะโพก
ตอการฟนสภาพหลังผาตัด ความวิตกกังวลของญาติ

และความพึงพอใจของผปวยและญาติและความพงพอใจของผูปวยและญาต 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสข ป 2543ผลงานวชาการดเดนกระทรวงสาธารณสุข  ป 2543



ี R2R เนียน R2R หนางาน

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคขอเขาเสื่อมปจจยทมความสมพนธกบการเกดโรคขอเขาเสอม
(Risk Factors Associated with Osteoarthritis of the Knee) 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2544ผลงานวชาการดเดนเขต ป 2544



ี R2R เนียน R2R หนางาน

การปรับปรุงคุณภาพการดูแลผูปวยทีม่ีภาวะ
คุกคามตอชีวิต หอผูปวยเด็กสามัญ 

รางวัลรางวล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสขุ ป 2544

่ผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ป 2544



ี R2R เนียน R2R หนางาน

ความรูและทัศนคติของผูปกครองเด็กสมองพิการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2550



ll จาก cell สู R2R

ผลของสารแคปไซซิน ตอเซลลไฟโบรนบลาส
ที่เพาะเลี้ยงจากเหงือกของคน 

รางวัลรางวล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสขุ ป 2544

่ผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ป 2544



ll จาก cell สู R2R

การใชเจลเกร็ดเลือดที่ผลิตจาก Thrombin ของมนษุยใน
การผาตัดปลกกระดกเพื่อเสริมสรางกระดกขากรรไกรลาง :การผาตดปลูกกระดูกเพอเสรมสรางกระดูกขากรรไกรลาง : 

รายงานผูปวย 1 ราย 

        รางวัล
• ผลงานวิชาการดีเดน เขต ป 2546
• ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวง ป 2546
• ผลงานวิชาการทรงคุณคาประจําป 2546 



ั ิ ั R2Rมุมนักคิด กับR2R

การพัฒนาสตรตําหรับน้ํายาเชื่อมพาราเซตามอลการพฒนาสูตรตาหรบนายาเชอมพาราเซตามอล 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2545ผลงานวชาการดเดนเขต ป 2545



ั ิ ั R2Rมุมนักคิด กับR2R

การพัฒนาเจลรางจืด
เพื่อใชเปนยาตานการอักเสบ 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2546ผลงานวชาการดเดนเขต ป 2546



ั ิ ั R2Rมุมนักคิด กับR2R

การเปรยีบเทียบคาปรมิาณรังสีของทารกในครรภในหุนจําลอง 
ในระหวางการรกัษามะเร็งเตานมดวยการฉายรังสีระยะไกลในระหวางการรกษามะเรงเตานมดวยการฉายรงสระยะไกล

โคบอลต-60 ในเทคนิคที่มีและไมมีกําบังรังสี 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2546ผลงานวชาการดเดนเขต ป 2546



ั ิ ั R2Rมุมนักคิด กับR2R

อปกรณปองกนัอนัตรายจากรังสีจากตะกั่วเหลือใชอุปกรณปองกนอนตรายจากรงสจากตะกวเหลอใช 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2549ุ



ั ิ ั R2Rมุมนักคิด กับR2R

ปริมาณรังสีใตกอนตะกั่ว จากการฉายรังสีแบบ 
split field ดวยเครื่องโคบอลต-60 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนเขต ป 2550



ั ิ ั R2Rมุมนักคิด กับR2R

โครงยึดตรึงกระดูกนอกกายเอนกประสงคโคราช 
Korat Dynamic External Fixator SystemKorat Dynamic External Fixator System 

(KDEFS) 

รางวัล
ผลงานดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2550ุ

รางวัลนกัประดิษฐแหงชาติ



ั ิ ั R2Rมุมนักคิด กับR2R

อุปกรณยืดขอแบบปรับไดโคราช 
(Korat static progressive splint) 

รางวัล
ผลงานดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2551ุ



ั ิ ั R2Rมุมนักคิด กับR2R

Distraction osteogenesis of malunion 
fracture mandible : a case reportfracture mandible : a case report 

รางวัล
ผลงานดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2551ุ



ั ิ ั R2Rมุมนักคิด กับR2R

การพัฒนาเครื่องมือรักษาโรคทริกเกอร ฟงเกอร
โดยการตัดขยายปลอกเอ็นผานทางผิวหนัง 

รางวัล
ผลงานวิชาการคุณภาพเขต ป 2552ุ
R2R ระดับตติยภูม ิประจําป 2552



อยากเกษียณแบบ ม ีR2R

นวัตกรรม O-ring รัดเสนเลือดขอดในหลอดอาหาร
แบบประหยัด 

ัรางวัล
ผลงานวิชาการดีเดน เขต ป 53



R R2RRonR2R

การพัฒนารูปแบบการผสานงานวิจัยในงานประจํา (R2R) 
ในการปฏิบัติการพยาบาล: ฏ

กรณีศึกษาการพยาบาลผูปวยเด็ก
ที่ไดรับความปวด 

รางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนกระทรวงสาธารณสุข ป 2550ุ



R R2RRonR2R

การสํารวจงาน R2R และการนําไปใช 
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ป 2552



เครือขายความรวมมือดาน เครือขายความรวมมือดาน 

งานวิจัย เขต 14งานวิจัย เขต 14



โครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาโครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนา

นักวิจัยหนาใหมนักวิจัยหนาใหม





แผนการจําหนาย                               

่ผูปวยมะเร็งที่ไดรับเคมีบําบัดแบบไมพักคาง

(มะเร็งเตานมและเมด็เลอืดในผใหญ)(มะเรงเตานมและเมดเลอดในผูใหญ)



การสงเสริมใหผูปวยที่มีทวารเทียม

สามารถดูแลตนเองไดอยางมีความสุข





ขอมลเฝาระวังการบาดเจ็บ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

็ ี่  ป  ป ีโ่ ี

Complication of nontherapeutic laparotomy for penetrating abdominal 
injuries at Maharat NaKhon Ratchasima Hospital

ขอมูลเฝาระวงการบาดเจบ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมา.

บาดเจ็บทีทอง  ประสบการณ 7 ป ทโีรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
การวิจัยเชิงทดลองแบบสุม การเฝาสังเกตอยางใกลชิดเพื่อลดการผาตัดที่ไมจําเปน

ในบาดแผลหนาทองดานหนาที่เกิดจากของมีคมรวมกับมีอวัยวะภายในโผลที่แผล ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, การวิเคราะหระหวางการวิจัย.
small bowel injury โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Blunt small bowel injury กลไกการบาดเจ็บและผลการรักษา
Blunt thoracoabdominal injury j y
Pancreatic injury 
กระเพาะอาหารทะลุจากแรงกระแทก

ป ิ ั ึ   ป ั ิ ไป ั ื ั  ั ั ีการประเมินแบบบันทึกการสงตอผูปวยอุบัติเหตุไปรับการตรวจหรือรกัษาตอ ของจังหวัดนครราชสมีา.
อุบัติเหตุหมู ชาวเวียดนามแทงตนเองในศูนยอพยพ.



R2R เกิดไดในทุกระดับ

 CoP... Gap of p
knowledge… network

 ศูนยการเรียนรู…พัฒนา
รูปแบบ KM



Mouth care

Med error

Compartment 
syndrome

Mouth care 
for 

intubated 
patient

แลกเปลี่ยนผลงานวิจัย (best practice)

Post-
operative 

pain Bed sore
รวมหา GAP of knowledge:Tacit & Explicit

พัฒนาสูคําถามงานวิจัย (R2R)

ศูนยการเรียนรูฯ พยาบาล เริ่ม 51

Chemo
therapy

นําผลการประยุกตใชมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

Pediatric

VAP
therapy

Pediatric 
pain

Accidental 
extubation

UTI KM to R2R
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา



ไดองคความรจาก  R2R + KM1 ไดองคความรูจาก  R2R + KM

ไ  ั ใ ป2 ไดนวัตกรรมในการดูแลผูปวย 2

  ไดงานวิจัยเพื่อแกปญหาหนางาน 3



ดําเนินการอยางเรียบงาย1

คนทํามีความสุข/ทําเอามันส2 ุ

ใหความสําคัญกบัทุกคน/ทีม3 ุ

เปนสวนหนึ่งของงาน/เนียนในงาน4 เปนสวนหนงของงาน/เนยนในงาน



นครชัยบรินทรนครชยบรุนทร

  สรางแนวรวมการวิจัยระบบสุขภาพ (Research alliances)  สรางแนวรวมการวิจัยระบบสุขภาพ (Research alliances)

 ทําผังพิสัยการวิจัย  (Research mapping) ทําผังพิสัยการวิจัย  (Research mapping)

 การระดมทรัพยากรเพื่อการวิจัย (Research generation) การระดมทรัพยากรเพื่อการวิจัย (Research generation)( g )

 ใชประโยชนความรจากงานวิจัย (Research application)

( g )

 ใชประโยชนความรจากงานวิจัย (Research application)  ใชปร โยชนความรูจากงานวจย (Research application)  ใชปร โยชนความรูจากงานวจย (Research application)





ทําไมตองรวมเปนเครือขายทาไมตองรวมเปนเครอขาย
 โ  ถาโรงพยาบาลเราพรอมทุกอยาง

 โ ถาโรงพยาบาลเราขาดหลายอยาง



เครือขายคือโยงใยแหงธรรมชาติเครอขายคอโยงใยแหงธรรมชาต

เซลลประสาทเซลลประสาท



ิ ไป ี ไ ไ เราเดนไปคนเดยวไมได

 ิ ไป  ัเราตองเดินไปพรอมกัน



่ ่ ่ ่ที่ผานมา เรามองออกไปที่คนอื่น  เอาเขามาที่ตัวเรา



่ ่ดูเขามาที่ตัวเรา  เผื่อแผใหคนรอบขาง



ประธานประธาน

ชยัภูมิ

วิชาการ

บรรีัมย

ขอมูลและ 

IT
ประสานงาน

โคราช

บุรรมย สุรนิทร

สสจ
สสจ.


รพ. รพ.สูงสสจ.

ชยัภูมิ
สุรนิทรคาย เนนิ

สสจ. สสจ.

บุรรีัมย โคราช



มีนโยบายสนับสนุน ลกัษณะงานในโครงสรางองคกร

ผูบริหารเปดรับแนวคิด ภาระงานที่มาก

สมาชิกภูมิใจในกระบวนการ บางกลุมขาดความเขาใจ

เปนตัวชี้วัดองคกร บางกลุมมีความคิดที่ติดกรอบ

ปจจัยสูความสําเรจ็

ความสัมพันธ   พบปะกันสม่ําเสมอ



L/O/G/O



L/O/G/O


